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DLA UŁATWIENIA -
PODAJE SIĘ W SKRÓCIE PRZEBIEG AKCJI 

AKT I 

\Ve śnie ukazuje się Henrykowi - żołnierzowi we Franc:,ii 
podczas ostatniej wojny - jego dom w Polsce i rodzice. 

Dom wydaje się przemieniony w karczmę, rodzice - w 
karczmarzy. Z trudnością rozpoznaje Henryk swoją narzeczo:i ą, 

Manię, w karczemnej służącej. Ale oto wchodzi Pijak na czele 
innych Pijaków i - gdy Ojciec~karczmarz wzbrania mu dobie
rać się do Mani -- zaczyna prześladować Ojca. 

Ojciec, w strachu, krzyczy, że jest nietykalny. - Nietykaln:·' 
jak król! - wołają Pijacy. Wówczas Henryk, który już od ,i a 
kiegoś czasu znajdował si(; w stanie niezwykłego patosu, kk;ka 
przed ojcem i, oddając mu hołd, przemienia się w Króla Niet;-·· 
kalnego. Nietykalność ta chroni Ojca przed „dotknięciem" P i
jaka i w ten sposób może on ujść jego prześladowaniu. 

Gdy Henryk zaczyna słabnąć w swoim uczuciu czci synow
skiej, Ojciec proponuje mu następujący układ: ty uznasz mnie 
królem a ja, moją władzą królewską przywrócę twojej narze
czonej-dziewce godność i czystość, utracone w karczmie, prze
mienię ją w „dziewicę nietykalną" i każę wam dać ślub „przy
zwoity", który uświęci i oczyści wszystko ... 

AKT II 

Przygotowuje się „przyzwoity ślub" Henryka z Manią. Ale 
władza Króla jest zagrożona zdradą (spisek wśród dygnitarz:'). 

Henryk czuje, że wszystko zależy od tego, jak on sam od
niesie się do swego snu: „mądrze" czy też „głupio". Wygłasza 

„mądrą" przemowę i dzięki temu osiąga chwilową przewagę nad 
żywiołem Zdrajców. 

Ale, w chwili gdy ślub ma być udzielony, wdziera się Pija~-; 

((który zdołał wymknąć się z więzienia) i, przy poparciu Zdraj-
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ców, ponownie uderza na Króla, usiłując „dotknąć" go swoim 
s potężniałym Palcem. 

Henryk biegnie na pomoc Ojcu i narzeczonej. Rzeczywistość 
zatacza się między „głupotą" a „mądrością". Pijak, zwyciężony 
„mądrością" Henryka, na pozór ustępuje ... ale jednocześnie pro
ponuje mu rozmowę na stronie, aby w inny sposób, podstępem, 
osiągnąć cel zamierzony. 

Scena przetwarza się w five o'clock. - Pomóż nam obalić 

teg o Króla słabego i bezbronnego - kusi Pijak Henryka - a 
uczynimy cię królem i będziesz mógł sam sobie udzielić Ślubu 
własną twoją mocą. 

Henryk, rozbawiony, upojony nie tyle winem, ile grą„. cara:~ 

bardziej wciąga się w grę„. i wreszcie jakby ulegał podszeptom 
P ijaka: zdradzi Ojca, siebie ogłosi Królem! Jednakże w ostatniej 
chwili cofa się: nie zdradzi„. 

Ale Król-Ojciec nie może już opanować swego strachu, spo
tę,żniałego, „Królewskiego" „. Zaczyna się bać własnego syna 
i ten strach przetwarza Henryka w prawdziwego zdrajcę: zwraca 
się przeciw ojcu, zrzuca go z tronu i ogłasza się Królem. Teraz. 
na koniec, opanował sytuację! Teraz sam sobie, jako Król, 
udzieli ślubu! 

Lecz Pijak, łącząc w sposób sztuczny wobec całego dworu 
Manię z Władziem, przyjacielem Henryka, wtrąca nowego Kró
la w piekło zazdrości. 

AKT Ifl 

Rządy Henryka są rządami tyrana. Przygotowuje swój Ślub_ 
Rozumiejąc, że to inni ludzie przetwarzają człowieka w istotę 

v.;yższą, o"bdarzoną władzą, a nawet w Boga, postanawia zmu
sić swych poddanych, aby oznakami czci i posłuszeństwa „na
pompowali" go boskością. Wówczas zdoła udzielić sobie Ślubu 
„naprawdę świętego", ślubu, który przywróci czystość i dziewi
czość narzeczonej-dziewce. 

Ale zazdrość go osłabia. Rodzice, mszcząc się za prześlado

wania i tortury, rozniecają jeszcze bardziej ogień jego podej
rzeń. 

Tylko śmierć Władzia mogłaby przywrócić mu spokój i siłę. 
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Ale na to, aby śmierć ta stała się ostateczną afirmacją. władzy 

królewskiej, potrzeba, by Władzio sam się zabił z rozkazu Hen 
ryka. IIenryk poddaje mu tę myśl, choć zdaje sobie sprawę, ż ~ 

to „właściwie nie jest na serio". 
W momencie decydującym, gdy ma już udzielić sobie ślubt.:, 

Król, dręczony wyrzutami sumienia i zazdrością, zaczyna słab

nąć pod ciosami Pijaka, który znów wystąpił do walki. Wówczas 
ukazuje si ~; trup Władzia: przyjaciel zabił się, aby spełnić wolę 

Henryka. 
Henryk nie wie, czy to wszystko „jest prawdą, czy nie je t 

prawdą". Widzi sit~ wobec świata fikcji, snu, kłamstwa, świata 
formy. A jednak ten świat odpowiada jakiejś rzeczywistośc i. 

coś wyraża. 

Przygnieciony czynem (śmiercią Władzia), który popełn i ł, 

a którego jednak nie popełnił, czynem, który pochodzi z niego, 
a który jest różny od niego, Henryk ogłasza się niewinnym. Ale 
jednocześnie, poddając sic; formalnej logice sytuacji, temu na
ciskowi Formy, która wyznaczyła mu rolę mordercy, rozkazu je 
siebie uwięzić. 

Witold Gombrowicz 

Cały Slub jest projekcją pewnej walki wewnętrznej, pewn .'! 

bitwy, która toczy się w Henryku, między światem, który sit'. 

kończy i tym nowym, który się zaczyna i gdzie nie ma już Boga. 
Henryk nie ma zaufania do swojego snu, w którym dom ro-· 
dzinny staje się hotelem, a jego narzeczona dziewką karczem -
ną: on nie wie, czy to, co \vidzi jest światem realnym. Moi m 
zdaniem, sytuacja Henryka jest charakterystyczna dla wspó!
czesnego człowieka ... W kulturze panuje straszny chaos, ale nie 
chciałbym jednak, żeby wydawało si~, że jest tam chaos inte
lektualny. Nie_ Powiedziałbym raczej, że jest zła literatura . 
sztuczna, nieosobista i nierzeczywista. 

W.G. 
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WL.ODZIMIERZ MACIĄG 

AITR01POLOGIA 
GOMBROWICZA 

(fragmenty) 

Gombrowicz narzucił krytykom narzędzia, przy których po
mocy jest czytany i interpretowany, zdominował na swój spo
sób czytelników, a co najmniej wskazał drogę, jak go czytać 
i jak rozumieć. „ Wyższość" - i „niższość", „dojrzałość" - 
i ,.niedojrzałość", „forma" - i chaos („dziecięcość", „młodość", 

„nagość") - oto najważniejsze opozycje, które on sam uczynił 
kluczem do własnych utworów i którymi - jak się przyjęło -
operujemy przy ich referowaniu, uzyskując odczucie, że referu
jemy j1e zgodnie z merytoryczną zawartością. Opozycje te są 

na tyle głębokie, czy też bogate, że można je przekształcać w 
szeregi dalszych opozycji pokrewnych, wyprowadzanych ze 
sprzeczności podstawowej, tj. sprzeczności pomiędzy nierucho
mością i ruchem, albo esencjalnym i egzystencjalnym ujęciem 
by tu. 

W świetle tego zbioru sprzeczności pisarz optuje za „ruchem", 
za wszelkim procesem, za „niegotowością" - a przeciw znieru
chomieniu, utrwaleniu, skostnieniu czy też „uwięzieniu". Rewe
lacją Gombrowicza stało się odkrycie pewnych nie dostrzega
nych „znieruchomień", przejawiających się jakby w samej isto
cie kontaktów międzyludzkich, tych znieruchomień, które wa
runkują związki jednostek i grup. Znieruchomieniem jest więc 
pojęcie, maska symbol, znieruchomieniem jest znaczenie, a v1 
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końcu wszelka forma, poprzez którą stajemy się zdolni do roz
poznawania rzeczy i zjawisk. Wszelki akt nominacyjny pro\va
dzi - jakby nieuchronnie - do tworzenia swoistej przestrzeni 
uwięzienia, zatrzymania czy też zawieszenia ruchu, w tej wła

śnie przestrzeni dopiero zaczynamy się rozumieć jako ludz e, 
jako osobowości . Sfera kultury staje się dlatego sferą uwięzienia 

w formie, sferą ukrycia czy też zamaskowania tej egzystencji, 
która się w formie „nie mieści". Powracające pytanie pisarza. 
to pytanie, czy jest w ogóle cokolwiek, co by się poza formą 
dało ujawnić, czy też przeciwnie, wszelkie ujawnienia tego ro
dzaju muszą stawać się mnożeniem form, a więc jakby n ie -
skończonym ograniczaniem nieograniczonego. Owo „cokolwiek 
poza formą" daje się wyobrazić jedynie jako przestrzeó nieo
siągalna dla ludzkiego umysłu. Pisarz wszakże ciągle szuka spo
sobów, aby tam właśnie dotrzeć , aby zobaczyć „wszystko" w sta -
nie niegotowości, aby zdobyć w koócu perspektywę widzenia 
zbliżającą się do perspektywy Kreatora bytu. Najwymowniej
szy dla tych starar1 jest - jak się nam wydaje - Ślub. 

Spróbujmy .}ednak uwolnić si<;, w pewnym przy najmniej 
stopniu, od opozycji Gombrowiczowskich i odczytać jego dzie:o 
w inny sposób, właśnie poprzez powtarzany nieprzerwanie wy 
siłek wydobycia się z podstawowej sprzeczności pomiędzy esen
cjalnym i egzystencjalnym ujęciem bytu. Gombrowicz „che ·" 
być po stronie egzystencji (ruchu, zmienności, niegotowości, nie
dojrzałości) - i z tej pozycji pragnie określić maskaradę form 
nie tylko zastanych (jak to jest w powieści Ferdydurke), ale 
i form tworzących si ę właśnie na naszych oczach, form in sta ' '1 

nascendi, form tym bardziej podstępnych, agresywnych, jakbv 
zdrad~ieckich - że ledwie zawiązanych, l~dwie dających . s i- ~ 
rozpoznać, „młodych" jeszcze i chwiejnych, mogących uchodzić 
jeszcze za wolne od owego pierwiastka gotowości . Takie form:
właśnie są szczególnie groźne, przed takimi bronić się najtrud
nie j1, ponieważ zaskakują one człowieka w podohny sposób, ja:-: 
Midasa zaskakiwała przemiana w złoto każdej dotkniętej rzecz~· · 

Takie formy mogą w kor'lcu zniszczyć kogoś, kto zakładał, że 

tworzeniem form można igrać. Jest to przypadek Henryka ze 
Ślubu, który poniesie klęskę dlatego, że rozpętał : siły, nad któ
rymi nie umiał zapanować_ 

8 

I 

Otóż właśnie: w imię czego rozpoczyna „ja" autorskie swoje 
działania wyzwolicielskie, swoją walkę z otoczeniem jako wielką 
rekwizytornią form gotowych i stających się dopiero? Zapyta j
my inaczej: w jaki sposób jego działania wyzwolicielskie uzy
skują sensowność? Jak się to dzieje, że odbiorca dzieła może 

zaaprobować owe działania, uznać je za własne, w jaki sposób 
może bawić się nimi i ś[edzić je jako działania interesujące , 

a więc wartościowe? Do jakich złóż naszej świadomości, do ja 
kich upodobań, do jakich gotowości odwołuje się pisarz, kiedy 
wysyła swego Józia na wyprawę w świat Formy, a Henryk<.1 
w świat snu? Co mamy tu do zdobycia? 

Na to można odpowiedzieć tak: opcja na rzecz egzystenc ·1 
uwolnionej od formy jest opcją na rzecz wolności i jako ta' a 
nie WJl"maga uzasadnień, bo rodzi się w mitycznych złożach św i a

domości . Chcemy być wolni nie tylko dlatego, że wiążą s · Ę' 

z tym jakieś zyski, ale przede wszystkim dlatego, że każde znie
wolenie, każdy gatunek zniewolenia uznajemy za zło. I każd)' 

człowiek, który wstępuje na podobną drogę, uzyskuje naszą 

aprobatę przez sam fakt takiego właśnie wyboru. Stanem opo
zycyjnym jest tu poczucie bezpieczeństwa, który to stan jest 
u Gombrowicza z reguły podany w wątpliwość, jako stan pro
wadzący do znieruchomienia i wyjałowienia, a następnie do 
przyzwolenia na uwięzienie. To ukryte rozumowanie, gdzie za
kłada się, że zgoda na rzeczywistość zastaną oznacza wyrzecz -· 
nie się energii, a to z kolei oznacza przyzwolenie na zło, wypro
wadzone jest z przeświadczenia (mitycznego), że świat rodzi Si\;' 

w tym, co dobre, a utrwala się w tym, co złe . Z czego już bez
pośrednio wynika powinność działania na rzecz tego, co młode. 

rodzące się, co się nam udaje dopaść w stanie burzliwej niego
towości, ale co równocześnie zawiera niedostępną nam inacze.i, 
inaczej nie rozpoznawalną, energię twórczą. Ta energia zamiera 
w świecie form już ukształtowanych, albo - inacze j mówiąc -
ta energia wyrodnieje i staje się w ludzkiej rzeczywistości zbio
rem mechanicznych odruchów, automatyzmów, nabiera innej 
jakości, ponieważ owo zwyrodnienie jest stanem rezygnacji z 
życia jako ciągu otwartych i otwierających się wc1ąz na nowo 
możliwości twórczego projektowania przestrzeni i czasu. 
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Człowiek - można by powiedzieć - jest dla Gombrowicza 
istotą obdarzoną jakimś wstępnym odczuciem energii umiejsco-· 
\i:ionej w samym jego istnieniu, ale energia ta została osłonięta 
czy zgoła spętana przez wytworzone historycznie formy, czyli 
przez kulturę. Należy więc przypomnieć sobie o tym darze na
tury i przeciwstawić się kolejno dostrzeganym sposobom znie
walających rezygnacji w imię dotarcia do niej, do energii, w sta
nie czystym i świeżym, kiedy jest jeszcze jakby potencją, sta
nem nie zrealizowanych możliwości. W takim ujęciu antropo
logia Gombrowicza ujawnia swoje pokrewieństwa z bergsoniz
mem (energia naturalna jest odpowiednikiem elan vital), z freu
dyzmem (formy ukształtowane przez kulturę historyczną od
czuwane są jako bariery dla energii), wreszcie z egzystencjaliz -
mem (człowiek jest obdarzony wolnością przez sam fakt zjawie
nia się w świecie i tym samym zmuszony do wyborów). Te 
pokrewieństwa wszakże nie odbierają jej oryginalności. 

(w:) ZNAK 10/8:~ 

ANDRZEJ FALKIEWICZ 

(fragmenty) 

Teatr Gombrowicza nie może skorzystać ani ze sceny t a k 
otwartej, ani ze sceny tak zamkniętej, ponieważ nie chce przy-
stać na niepełne istnienie, niezindywidualizowanie i niemożnosć 
decyzji, które reprezentują tamci bohaterowie. Jest nieustannym 
ruchem kolejnych otwarć i zamknięć sceny lub - jak to okre
śla sam autor w Idei dramatit poprzedzającej Slub - jest ,,n i 1~
ustannym zmaganiem się dwu sił, wewnętrznej i zewnętrzn e j , 

które nawzajem się ograniczają". 

Kim jest bohater Gombrowicza? Jest człowiekiem, który 
chce w pełni zaistnieć - jako bohater, jako człowiek, jak<> 
osoba ludzka. „Pustka. Pustynia. Nic. Ja sam tu jestem" -
tymi słowami głównego bohatera rozpoczyna się Ślub. Właśn i e 
ma zostać powołana do istnienia scena, na której Henryk będzi? 
niepodzielnie sprawował władzę: jego scena własna, suwerenna, 
wewnętrzna. Ale po to, żeby zaistnieć w pełni, Henryk musi 
najpierw poznać te mechanizmy, mechanizmy społeczne, któr2 
jego samoistność umniejszają. I oto zjawia się Władzio, inn~ 

postaci, tłum postaci, nad którymi Henryk ze zmiennym powo
dzeniem, stara się zapanować. Jest królewskim synem, potem 
monarchą absolutnym, wreszcie staje się „śniącym", niepodziel
nym władcą własnego snu, który przebywa na swej scenie 
„psychicznej", i grozi pozostałym postaciom, że może zbudzić siq 
i one znikną, to znowu postaci usamodzielniają się, obezwład

niają go, zapanowują nad nim. 
Przytoczę dłuższy fragment aktu trzeciego, na którym moż:":a 

prześledzić zmagania tych dwu sil: 
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„Henryk: Gdzie moja narzeczona? 

Kanclerz: A tam już wchodzi z tymi biało ukwieconymi dziewicami. 

HenTyk: Niech się zbliży do mnie i niech uśmiecha się do mnie 
spuści oczY, składając mi pokłon. Ja schylam się i, ujmuję ją delikat

n ie w ramiona, nie pozwalam jej przyklęknąć, a zarazem uśmiecham sir~ 

do niej uśmiechem dawnych lat. (Mania i Henryk wypelniajq to). 

Kan9lerz: (na stron·ie): Najjaśniejszy Panie, wszystko słychać. 

hlenryk: (głośno): O to właśnie chodzi, żeby było słychać. My nie ko
chamy się - my tylko wytwarzamy miło~ć między sobą ... (do Mani) 
Dlaczego się nie uśmiechasz? Uśmiechnij się do mnie jak daw·nicj, kiedy 
j eszcze nikt cię nie z.gwałcił i nie byłaś dziewką u szynkarza, rozumiesz"' 
W przeciwinym razie możesz oberwać. I nie zerkaj w bok, nie szukaj 
nikogo ocza1ni, bo \Viesz, że jestem zazdrosny o Władzia. (Do Kancler:::a) 
Umyślnie mówię to wszystko głośno, bo tu niczego nie trzeba ukrywać, 
tu wszystko jawne. Patrz, jak się wdzięcznie uśmiechnęła. Ten uśmi.~ch 

mnóstwo wywołuje wspomnień i wzrusza mnie wobec... wobec nich 

Najdroższa, gdybyż ten uśmiech twój 
Odbił się od niCh i stokrotną 
Do mnie powrócił falą ... 
Zaufaj mi, nie bój się, wiedz 
że pustkę serca mego ja wypełnię 
I jeszcze cię pokocham, tak 
Jak dawniej cię kochałem 

.Niech ona po kryjomu uściśnie mi rękę. Dobrze. A teraz co? Co teraz 
trzeba robić, wielki Szambelanie, ażeby przyjęcie to stało się normalnym, 
dworskim przyjęciem? 

Szambelan (obwieszcza): Cercle. 
Cercle. 
Cercle". 

I znowu wraca dawna harmonia naruszona wybrykiem Hen
ryka. Goście tworzą cercle, lokaje wnoszą wino. Scena, gwał
townie otwarta nietaktownymi komentarzami głównego boha
tera, zamyka się. Znowu zostaje otworzona pełna iluzja teatral
na dworskiego przyjęcia, z Henrykiem-monarchą jako pierwszą 
osobą. W Slubie mamy kilkakrotnie do czynienia z takim gwał
ceniem teatralnej iluzji i następnym jej „udziewiczaniem". 
W podobny sposób zostaje przerwana i nawiązana ponownie ko
lacja z rodzicami w pierwszym akcie i bal w drugim. A jednak 
cel, który Henryk chciał osiągnąć w swoim „śnie", i cel, dla 
którego dramaturg podjął swój dramat, nie zostały osiągnięte. 
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Ślub Henryka i Mani nie odbył się, monarcha został zaareszto
wany, obezwłasnowolniony przez ludzi, których sam powołał do 
istnienia. 

(w:) Teksty 6/1976 

Człowiek jest poddany temu co tworzy się „między" ludźmi 

i nie ma dla niego i,~nej boskości jak tylko ta, która z ludzi 
się rodzi. 

Taki jest właśnie ten „kościół ziemski", który objawia się 
HenrY'kowi we śnie. Tu ludzie łączą się w jakieś kształty Bólu, 
Strachu, Śmieszności lub Tajemnicy, w nieprzewidziane melodie 
i rytmy, w absurdalne związki i sytuacje i, poddając się im, są 

stwarzani przez to, co stworzyli. W tym kościele ziemskim duch 
ludzki uwielbia ducha międzyludzkiego. 

Henryk wynosi ojca swego do godności króla, a to iżby ojciec 
udzielił mu ślubu; po czym sam ogłasza się królem i sam sobie 
pragnie udzielić ślubu. W tym celu usiłuje zmusić swych pod
danych aby napełnili go boskością: pragnie on stać się własnym 
swoim Bogiem . 

Ale to wszystko dokonywa się poprzez Formę: to znaczy, "ie 
ludzie, łącząc się między sobą, narzucają sobie nawzajem taki 
cr.y inny sposób bycia, mówienia, działania ... i każdy zniekształ
ca innych, będąc zarazem przez nich zniekształcony. 

Stąd dramat ten jest przede wszystkim dramatem Form,·. 
Tu nie idzie, jak w innych sztukach, o znalezienie najwłaści\~',_ 
szej formy na oddanie jakiegoś konfliktu idei lub osób, ale 
o .odtworzenie wiecŻystego konfliktu naszego z samą Formą. Je
śliby w sztuce Szekspira ktoś krzyknął na ojca swego „świnio". 
dramat polegałby na tym, iż syn obraża ojca; gdy jednak to 
zdarza się w sztuce niniejszej, dramat dzieje się między tym 
kto krzyczy, a własnym jego krzykiem ... gdyż krzyk ten może 
zabrzmieć dobrze lub źle, przyczynić się do wywyższenia swego 
twórcy lub też, przeciwnie, wtrącić go w przepaść wstydu 
i hańby. 

Ta deformacja, której poddany jest w pierwszym rzędzie 

główny bohater, Henryk, urzeczywistnia się jak następuje. 
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Z jednej strony - świat wewnętrzny Henryka deformuj t:> 
świat zewnętrzny: jemu to wszystko śni się, on jest ,,sam'', a te 
osoby są jedynie jego marzeniem i nieraz bezpośrednio wypo
wiadają własne jego stany uczuciowe. Jeżeli więc ni stąd, ni 
zo\vąd, scena staje się rozpustna, patetyczna lub tajemnicza, je
ż e li dana os~ba nagle staje się złośliwa, lub smutna, to za spra
\\"ą natężonej pracy jego ducha. 

Ale, z drugiej strony, to świat zewnętrzny narzuca się Hen
rykowi. Czasem, jak powiedzieliśmy, zdarza . się, że osoby dra
matu zmieniają nagle ton i mówią coś nieoczekiwanego - po
r.ieważ tego właśnie oczekiwał od nich Henryk. Czasem jednak 
Henryk zachowuje się w sposób nieprzewidziany i niezrozumia
ły dla niego samego, ponieważ musi przystosować się do swych 
partnerów: oni dyktują mu styl. 

Jest to więc deformacja wzajemna - nieustanne zmaganie 
s ę dwu sił, wewnętrznej i zewnętrznej, które nawzajem sil: 
ograniczają. Takiej podwójnej deformacji poddany jest wszelki 
akt artystycznego tworzenia i dlatego Henryk upodabnia się 

raczej do artysty w stanie natchnienia, niż .do · osoby, która śni. 
Wszystko tu bez przerwy „stwarza się": Henryk stwarza sen, 
a sen - Henryka, akcja też stwarza się nieustannie sama, lu
dzie stwarzają się wzajemnie i całość prze naprzód ku niezna
nym rozwiązaniom. 

Witold Gombrowicz 

Fragment .Przedmowy 
do wydania „ślubu" 

\Varszawa 1957 

Sztuka niszczy formę i ·artysta jest zawsze kimś, kto walczy 
przeciwko istniejącemu światu, kto szuka nowych rozwiązań. 

Żeby to robić, nie może być normalny. Normalność to znaczy: 
czuć się dobrze w swoim własnym społeczeństwie i nie dążyć 
do · niczego więcej. 

W.G. 
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